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Nieuwbrief #29
Ook in deze aflevering van onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het wel en wee van Buurthuis Het
Voorhof en de mensen die daar aan het werk zijn. We wensen u veel leesplezier en: reageren mag natuurlijk!
Graag zelfs!
De nieuwe redactie
Door het aanstaande vertrek van onze secretaris Rob Senechal, zijn we in het bestuur nog steeds druk bezig
om alle taken zo goed mogelijk te verdelen. Op dit moment is er een ‘interim-redactie’, binnenkort hopen wij
met een goed geoliede redactie verder te gaan. U hoort daarover spoedig meer!
Koningsdag 2016
Ook dit jaar was er weer een feestelijke viering georganiseerd in het Buurthuis. Vanwege
het regenachtige weer waren de ouders met kinderen zeer dankbaar voor het programma
dat speciaal voor de kleintjes georganiseerd was. Er werd druk met blikken gegooid, eendjes
gehengeld, kleurplaten gekleurd, eigen kroontje geknutseld (sommige ouders zaten ook
gezellig te knutselen en te plakken), koek gehapt en nog veel meer leuke activiteiten. Ook
werden de kinderen, als ze dat wilden, prachtig geschminkt. Het springkussen buiten werd
wel gebruikt, maar de begeleider moest constant met handdoeken in de weer om het kussen te drogen zodat
de broeken droog bleven.
De poffertjes aan de bar vonden gretig aftrek, er zijn aardig wat porties afgenomen!

Social Media
Volg ons op LinkedIn, Facebook, Twitter en Buurtlink!
Let op:
het Facebook-adres is
gewijzigd!

Zie:
www.buurthuishetvoorhof.nl
www.linkedin.com/in/buurthuishetvoorhof
www.twitter.com/voorhofII
www.facebook.com/stichtingbuurtwerkvoorhofII
www.buurtlink.nl

Activiteiten

Kinderdisco
Nieuwe activiteit voor kinderen van 8 - 12 jaar!
De laatste vrijdag van juni organiseren we voor kinderen tussen de
8 en 12 jaar van 17:00 - 20:00 uur een kinderdisco in de Gymzaal.
De toegang kost € 2,50 en er is drinken aanwezig (limonade € 0,50
en andere frisdranken € 1,-). De kinderen kunnen eigen cd's
meenemen, zodat verzoeknummers gedraaid kunnen worden!
Aan de ouders: het is ‘kids only’! Jullie mogen natuurlijk de kinderen
brengen en ophalen, maar niet tijdens de disco aanwezig zijn.
Mochten jullie iets te vroeg zijn bij het ophalen, kunnen jullie natuurlijk tijdens het wachten iets te drinken
bestellen bij de bar in de Ontmoetingsruimte.


Koffie-inloopochtend
Op woensdagen organiseren we, net als op de dinsdagochtend, een ‘vrije’ koffieinloopochtend. Van 10:00 tot 12:00 uur kunt u in Buurthuis Het Voorhof terecht voor
een kopje koffie of thee (iets anders mag natuurlijk ook) en een ontmoeting met
buurtbewoners! Voor de duidelijkheid: de drankjes zijn niet gratis, maar nog steeds
tegen lage buurthuisprijs te verkrijgen!
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Inloop‘spreekuur’ advocaat
Misschien is de stap naar een advocaat in zijn of haar kantoor voor u nog te groot.
Daarom is er vanaf april in Buurthuis Het Voorhof de mogelijkheid om een advocaat te
spreken. De advocaat, mevrouw mr. A. Alam-Khan van Advocatenkantoor Alam-Khan
heeft op de eerste dinsdag van de maand van 11:00 – 12:00 uur ‘spreekuur’ in het
Buurthuis (in de Spreekkamer naast de voordeur) om uw vragen te beantwoorden en
daar waar nodig adviezen te geven. Helemaal gratis!



Techniek voor kinderen
Elly Heldring heeft de eerste les gegeven. Helaas waren er maar twee kinderen, dus Elly
wacht nog even tot er meer komen. De twee aanwezige kinderen waren heel enthousiast
en zij hopen met ons dat er gauw meer kinderen komen, zodat ze weer fijn verder kunnen
gaan met allerlei soorten van techniek. De les is op vrijdagmiddag van 16:00 – 17:00 uur
in onze Creatieve ruimte. Opgeven kan via een e-mail naar ellyheldring@gmail.com.

Rabobank Sponsor Fietstocht
Ook dit jaar willen we weer van de mogelijkheid gebruik maken om op een sportieve manier geld in te zamelen
voor het Buurthuis! Op zondag 25 september (dus u hebt nog
even tijd om u erop voor te bereiden…) nemen we deel aan de
door de Rabobank georganiseerde Sponsorfietstocht, en dus
zoeken we naar deelnemers, hoe meer, hoe liever! Het werkt heel
simpel: voor iedereen die namens onze Stichting meedoet en de
Sponsorfietstocht uitrijdt, stort de Rabobank een bedrag op de rekening van de Stichting.
Deelname aan de gezellige 30 km-tocht levert € 10,- op, en de dubbele afstand (die wat meer van u vraagt,
maar (nog) meer voldoening schenkt!) zelfs € 20,-! Ultra-sportievelingen kunnen de ‘wielrenroute’ van 85 km
doen, maar die extra 25 km worden helaas niet extra beloond: ook hiervoor krijgen we € 20,- per deelnemer.
We kunnen zo maximaal € 500,- bij elkaar trappen, een bedrag waar onze penningmeester heel, héél erg blij
van zou worden…
Dus: geef door aan onze administratie dat u wilt meedoen en welke afstand u wilt gaan fietsen! Dat kan via de
telefoon (015 261 6006) of via een e-mail naar buurthuisvoorhof.adm@gmail.com. De start vindt plaats bij
Voetbalvereniging Schipluiden, Tiendweg 3, 2636 HH Schipluiden. We rekenen op u!
Trouwens: elektrische fietsen zijn ook toegestaan, dus dat kunt u niet als excuus gebruiken om weg te blijven!
Luilak-lunch
Om onze vaste huurders te bedanken voor hun aanwezigheid in Buurthuis Het Voorhof (en dat het Buurthuis
mede daardoor ook nog steeds bestaat!) is hun op zaterdag 14 mei een heerlijke lunch aangeboden door alle
medewerkers van het buurthuis. Laurien heeft weer allerlei lekkers op tafel gezet en het was een heel gezellige
bijeenkomst. Zeker voor herhaling vatbaar! Bent u er volgend jaar ook bij?
Zomerstop
Van maandag 18 juli tot en met zondag 4 september zijn er geen inloopactiviteiten
(Buurttafel, Koffie-inloopochtenden etc.). De meeste cursusactiviteiten stoppen ook
in die periode. Vraag het voor de zekerheid even na bij uw activiteitenleider!
Berichten

Wij vragen u - indien u hiertoe in de gelegenheid bent - om onze Facebook-pagina te ‘liken’ en deze
bovendien te delen met potentiële geïnteresseerden. Uiteraard kunt u hen ook verwijzen naar onze
website of hen zelf informeren over onze activiteiten. Het Voorhof: voor en door bewoners!

De wc bij de Gymzaal is inmiddels belangeloos door schilder John van Schijndel van een nieuwe verflaag
voorzien. Doordat er ‘oud’ vocht zit in de plafondbeplating, zullen sommige plekken nog wel overnieuw
gedaan moeten worden, maar het ziet er nu al een stuk beter uit!

De drankjes zullen altijd geserveerd blijven worden met een glimlach, maar het is nu toch echt tijd om in
economische zin een kleine wijziging door te voeren. Na de zomervakantie gaan de prijzen van koffie, thee
en frisdrank iets omhoog: koffie en thee kosten dan €0,80 en frisdrank € 1,20.
Tot slot

Neem eens een kijkje bij onze boekenmarkt – de boekenkasten en tafel bij de toiletten – om te
zien of u iets van uw gading kunt vinden. Voor een zeer schappelijke prijs – € 0,50 voor kleine
boeken en € 1,- voor grote boeken – heeft u urenlang leesplezier! Bovendien vindt u er ook
DVD’s en CD’s, die u voor een net zo kleine prijs mag meenemen!
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Heeft u een nieuwtje of een bericht dat u via deze nieuwsbrief openbaar wilt maken? Stuur het op naar
het e-mailadres dat u bovenaan deze nieuwsbrief ziet staan. Even bellen mag natuurlijk ook! Doe dit
echter vóór de eerste vrijdag van de maand om 12:00 uur.

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur een mailtje of bel en we verwijderen u van de mailinglijst.
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Activiteitenladder Buurthuis Het Voorhof

DAG

TIJD

ACTIVITEIT

maandag

10:00-11:00 Hatha-Yoga

dinsdag

09:30-11:30 Koffieochtend

PRIJS
€ 7.50 per les

Iris Plukaard: irisplukaard@ziggo.nl
St. Buurtwerk Voorhof II: 015 261 6006
09:30-10:30 Bewegen voor ouderen (gr. 1)

Elja van Rijt: 015 261 7485 / eljavanrijt@hotmail.com
10:45-11:45 Bewegen voor ouderen (gr. 2)

Elja van Rijt: 015 261 7485 / eljavanrijt@hotmail.com
11:00-12:00 Inloop-'spreekuur' advocaat (1e dinsdag vd maand!)
19:45-20:45
woensdag

09:30-11:30
10:00-11:30
10:00-12:00
14:00-15:30
17:00-20:00

donderdag 09:30-11:00
10:00-11:00
11:00-12:30
13:00-14:30
15:30-16:30
19:30-22:00
20:00-22:00
vrijdag

09:30-11:30
09:30-11:30
10:00-11:00
13:30-16:00
16:00-17:30

zaterdag

15:00-17:00

zondag

09:30-13:30
13:30-16:30

mr. A. Alam-Khan: 015 760 0024
Tai-chi
Hans Richters: 015 212 5460 / j.richters@yahoo.com
Conversatie Nederlands voor vrouwen
Mariëtte de Bruijn: 015 212 6002
Computerles beginners *
Hans Geers: h.j.geers@gmail.com
Koffie-inloopochtend
St. Buurtwerk Voorhof II: 015 261 6006
Kinderclub De Tamboerijn en Vrouwenmiddag
Rene Strengholt: rene.strengholt@gmail.com
Buurttafel, iedere 2e en 4e woensdag van de maand
aanmelden via buurthuisvoorhof.adm@gmail.com
Italiaans voor gevorden
Silvia Dellaghezza: 06 1280 9330
Tai-chi
Hans Richters: 015 212 5460 / j.richters@yahoo.com
Italiaans conversatie
Silvia Dellaghezza: 06 1280 9330
Italiaans voor beginners
Silvia Dellaghezza: 06 1280 9330
Volksdansen voor Russische kinderen *
Svetlana Kononova: s.a.kononova@mail.ru
Kunstschilderen
Chiel Nienhuis: 015 256 0821 / info@voorhofcreatief.nl
Postzegelclub 'De Oude Jan' (elke 4e donderdag)
Werner Duijndam: werner12.d@gmail.com
Tekenen en schilderen
Roos Wisse: 015 261 7363 / s.m.m.wisse@online.nl
Conversatie Nederlands voor vrouwen
Mariëtte de Bruijn: 015 212 6002
Bloemschikken (1x per maand)
Ineke Bayens: 06 2751 5015 / inekebs@hotmail.com
Portret- en figuurtekenen
Chiel Nienhuis: 015 256 0821 / info@voorhofcreatief.nl
Techniek voor kinderen
Elly Heldring: 015 256 4629 / ellyheldring@gmail.com
Libres pro Aetate (toneel Russische jeugd)
Anastassia Blanter: anastassia_blanter@hotmail.com
Geloofsgemeenschap
Andre Bruinink: 06 3313 7300 / bruininkandre@gmail.com
Athletes in Action 1-5-2016; 5-6-2016
Rens de Ronde / Rianne Verhage: aia.voorhof@gmail.com

€ 9,00 per les

€ 30,00 / 5 lessen

€ 4,50 per persoon
€ 80,00 / 10 lessen
€ 9,00 per les

€ 80,00 / 10 lessen

€ 6,50 / les
€ 12,- / jaar (!)
€ 5,00 / les

Coachee! spel: individuele sessies voor kinderen (op aanvraag bij Maud Amiabel) *
* Deze activiteiten zijn nog niet begonnen. Start bij voldoende deelnemers!
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Stichting Buurtwerk Voorhof II werkt samen met
Het Oranje Fonds heeft een deel van onze renovatie bekostigd en
sponsort ons met Burendag

Fonds 1818 heeft een deel van onze renovatie bekostigd

e-Business Pro heeft onze website gebouwd en ondersteunt ons
met het onderhoud ervan
Advocatenkantoor Alan-Kham geeft ons ondersteuning op
juridisch gebied
De Gemeente Delft heeft ons geholpen bij de aanschaf van een
nieuwe CV-ketel
Proconcoa heeft ons geholpen bij het ontwikkelen van een op
realistische aannames gebaseerde toekomstvisie en strategie
Wijkgemeente Mattheüs steunt ons met donaties voor het
opknappen van het interieur en de aanschaf van software
De Regelvriendin heeft onze Ontmoetingsruimte een ‘make-over’
laten ondergaan
Stichting Hulp aan Delftse Jongeren heeft een bijdrage
verstrekt voor de vervanging van de keukenvloer en -inventaris
Stichting Boschuysen heeft een bijdrage verstrekt voor de
vervanging van de oude keukenvloer en -inventaris
Het VSB Fonds heeft een bijdrage verstrekt voor de vervanging
van de verwarmingsradiatoren in de gymzaal
Stichting Ondernemersfonds Delft heeft ons gesteund met een
bijdrage voor de Buurtmarkt
Rabobank Coöperatiefonds heeft onze nieuwe groepenkast
gedoneerd
Onderhoudsbedrijf M. Querol steunt ons bij het onderhoud van
het pand met raad, daad én donaties

Van Adrichem in beeld heeft onze logo’s en de folder ontworpen

John van Scheijndel Schilderwerken heeft schilderwerk
verricht aan de binnen- en buitenkant van ons pand

Alle teksten zonder bronvermelding zijn gemaakt door het bestuur van Stichting Buurtwerk Voorhof II
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